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Một tiết mục múa dân tộc của Đoàn văn nghệ Trường 
Sơn. (Ảnh: Thái Vân/Brussels)

In bài này

Hội người Việt tại Bỉ tổ chức văn nghệ mừng Xuân
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Tối 23/2, tại thủ đô Brussels của Bỉ, Hội người Việt Nam t
Bỉ và Hội Hữu nghịBỉ-Việt đã phối hợp tổ chức chươ
trình văn nghệ chào đón Xuân Quý Tỵ 2013. 

Nétđặc sắc của chương trình năm nay là các tiết mục ch
yếu do các thanh niên Việt kiều thế hệ thứ ba tại Bỉ 
dựng và biểu diễn. 

Buổi lễ này còn đặc biệt có ý nghĩa khi năm 2013 là dịp k
niệm tròn 40 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Bỉ, 
Hữu nghị Bỉ-Việt và Đoàn văn nghệ Trường Sơn - thành 
viên của Hội người Việt Nam tại Bỉ.

Tới dự buổi lễ có các vị khách quý người Bỉ như 
Vestappen Jean, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Bỉ-Việt; bà 
Maite Moren, phụ trách về văn hóa và vấn đề hội nhập c
quận Ixelle thuộc thủ đô Brussels- nơi có đông người Vi
sinh sống.

Đại sứViệt Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu và phu nhân c
tới dự, cùng đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Brussels ,bà con Việt kiều trên đất Bỉ và bạn bè 
quốc tế. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới bà con Việt kiều, đồng th
chúc mừng sinh nhật 40 tuổi của Hội người Việt Nam tại Bỉ, Hội Hữu nghị Bỉ-Việt và Đoàn văn nghệ Trường Sơn. 

Ông đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã góp phần vun đắp cho tình hữu nghịBỉ-Việt ngày càng n
hoa kết trái. 

Bà Maite Moren cũng phát biểu bày tỏ sự vui mừng khi được dự liên hoan đón Tết của cộng đồng người Việt và bày t
mong muốn người Việt tại Bỉ nói chung sẽ ngày càng hòa nhập tốt với cuộc sống và xã hội sở tại.

Chương trình văn nghệ đón Xuân Quý Tỵ năm nay được mở màn bằng tiết mục múa lân trong tiếng trống hội t
bừng, rộn ràng. 

Các điệu múa dân tộc, các điệu múa của các cô gái Càtum ở Tây Nguyên… cùng các tiết mục múa hiện đại pha tr
hai phong cách Á-Âu - tất cả đều được dàn dựng công phu đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của các 
quan khách và bạn bè tới dự buổi lễ. 

Hàng năm, Hội người Việt Nam tại Bỉ và Hội Hữu nghị Bỉ-Việt đều tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân, vừa 
quảng bá nền văn hóa và ẩm thực của Việt Nam với bạn bè Bỉ và quốc tế, vừa là dịp để cộng đồng người Việ
Brussels nói riêng và Bỉ nói chung gặp gỡ, chúc tụng nhau nhân dịp Tết đến Xuân về./.
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